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NOORDZEETOCHT CZT 2018 -  7 tot en met 16 september 2018 
 

 
Schepen en bemanning: 
 

“MISTRAL” (thuishaven De Punt in Lemmer) met aan 

boord JanWillem Eendebak (schipper), Alna 
Eendebak, Mirjam Houtlosser en Ruud van 
Borkhove. 
 
 “KLAZINA” (thuishaven Ketelhaven) met aan boord 
Rob van der Weert (schipper), Henk Cornelisse 
(verslag) en Herwin van der Maelen. 
 

 

Vrijdag 7. Ketelhaven/Lemmer naar Almere. 
Opstappen op de Klazina (Victoire 933) om 10:00 uur in de 
Ketelhaven. Helaas, door het invoeren van een verkeerd nummer 
in Google Maps belanden we ergens in de “middle of nowhere”. Na 
enig zoeken dan toch om 10:10 uur gearriveerd. Als ik aan boord 
stapt, draait de motor van de Klazina al en wordt er direct losgegooid. Ik maak kennis met een rotsvaste gewoonte 
bij de CZT: 10 uur is 10 uur. Overigens een heel goede gewoonte, maar ik moet me er wel even op instellen. 
 

De bestemming voor vandaag is in de 
Marina in Amsterdam. De afgesproken 
verzamelhaven bij de Noordzeetocht, waar 
we het andere deelnemende schip de 
Mistral zullen ontmoeten. De wind is pal 
tegen (zuidwest) en duidelijk steviger dan 
voorspeld (6 Bft). Dat wordt eerst anderhalf 
uur opstomen op de motor naar de 
Ketelbrug, die met vaste openingstijden om 
het halfuur werkt. Om 11:50 uur mogen we 
er door. En dan merken we pas goed hoe 
hard het waait. De Klazina houdt zich 
kranig, maar wordt wel naar alle kanten 
opgeslingerd. Om te zeilen zal er dubbel 
gereefd moeten worden. De schipper 
begeeft zich naar het voordek. Zoals het 
hoort met lifeline, waardoor de schade 
beperkt blijft tot alleen zijn bril, die 
overboord gaat. 

 
De Mistral kreeg bij het uitvaren in de Lemsterbaai windvlagen van ver boven de 30 knopen, en ging zonder de 
zeilen op al erg schuin. De Mistral kon later met gereefde zeilen kruisend naar Enkhuizen. En na het passeren van de 
Krabbersgatsluis met naviduct (weg onder de sluis door) richting Amsterdam. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naviduct_Krabbersgat  
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naviduct_Krabbersgat
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De Klazina moest opkruisen naar de Houtribsluizen bij Lelystad. 
Onder normale omstandigheden een tochtje van drie kwartier. 
Nu doen we er drie uur over. Heerlijk dat opboksen tegen de 
golven in. De Klazina doet het probleemloos. Alle besognes en 
verplichtingen van het thuisfront waaien meteen uit je hoofd. 
Zodra we binnen de beschutting van de sluis zijn, kunnen de 
zeilpakken uit. Op de kade mensen in korte broek en T-shirt, 
genietend van het zonnetje, dat net tevoorschijn komt. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtribsluizen  
Om 15:15 uur verlaten we de Houtribsluis. Zeilpakken aan en 
weer de volle wind tegen. We kunnen behoorlijk lange slagen 
maken, maar de golven zetten ons hard terug. Soms krijgen we 
het gevoel amper verder te komen. Het wordt duidelijk, dat 
Marina Amsterdam vandaag niet wordt gehaald. De 
bestemming wordt gewijzigd in jachthaven “De Blocq van 
Kuffeler”, waar we om 18.30 uur aanleggen. https://blocq.nl/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_de_Blocq_van_Kuffeler  
 
Inmiddels heeft Rob contact gehad met de Mistral, die ook ’s 
ochtends is vertrokken vanuit Lemmer en drie kwartier later vier 
boxen verderop in de jachthaven aanlegt. Achteraf zijn we heel 
blij, dat we niet door zijn gegaan. Het gaat ook nog eens flink 
regenen en dat blijft zo tot halverwege de nacht. Niets heerlijker 
dan warm in de kooi met het geluid van de regendruppels op 
het dek. 

In de haven wacht een verassing. Marijke (vrouw van Ruud) staat op de steiger met een overheerlijke, zelf 
gebakken taart. Alleen doordat de Mistral een uur later binnen loopt dan verwacht, is Marijke eerst maar koffie 
gaan drinken op een ander schip aan de steiger en heeft zij daar al een stuk van haar taart gedeeld. Gevolg: voor de 
bemanning van de Klazina bleef maar een mini stukje over. Net als je proeft hoe lekker het is, is het al weer weg. 
Gelukkig wordt dat later in de week goed gemaakt. 
 
 
Zaterdag 8. Almere naar Amsterdam.  
Vertrek 10:00 uur. In de haven liggen we in de beschutting; buiten 
de haven blijkt de wind nog steeds krachtig en tegen. Het dubbele 
rif op de Klazina blijft staan; wel gaat het varen een beetje rustiger 
dan gisteren. Een korte en een lange slag richting naar de 
Oranjesluizen. Eerst de Schellingwouderbrug en dan de sluis. Het is 
niet druk; alles verloopt perfect. Om 14:30 uur liggen we 
afgemeerd in de Sixhaven. https://www.sixhaven.nl/  
Een heel aparte sensatie. Het ene moment vaar je met krachtige 
wind op het IJmeer, twee uur later sta je midden op de woelige 
Dam. Op zoek naar de AH, al laverend tussen de vele slenterende 
toeristen, meest buitenlanders, door. Voor de één een kik voor de 
ander een horror scenario. Dan biedt de Sixhaven, hartje 
Amsterdam, toch een weldadige oase van rust.  
Omdat we vroeg zijn afgemeerd heeft Herwin alle tijd en rust om 
zijn kookkunsten te tonen. De bemanning van de Klazina wordt 
verrast op een overheerlijke royale maaltijd. En dat niet alleen 
vandaag; ook de komende dagen zal Herwin daarvoor zorgen. Op 
de Klazina wordt niet gegeten maar gedineerd. Klasse, Herwin! 

Ook op de Mistral was even tijd voor boodschappen en werd o.a. de 
boekenwinkel van Harri in de Schreierstoren bezocht https://observator.nl/ en ging Mirjam naar de film Dogman in 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtribsluizen
https://blocq.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_de_Blocq_van_Kuffeler
https://www.sixhaven.nl/
https://observator.nl/
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het Eye. https://www.eyefilm.nl/ Bij de uitgang van de jachthaven zagen we een bekend gezicht met de 
havenmeester praten. Het was Peter Kunst, die de zomermaanden even in Nederland was (de Elisabeth stond nu op 
de kant in Willemstad, Curaçao). Ons bezoekje aan Amsterdam werd even uitgesteld voor een kopje koffie aan 
boord met Peter, die sinds het vertrek van de Mistral uit Lemmer m.b.v. AIS volgde (stalking). Daarna was de 
Klazina aan de beurt voor een bezoekje. Overigens was niet alleen Peter, die de schepen nauwlettend volgde en van 
“adviezen en tips” voorzag, maar ook Bart, de voorzitter, hield ons ook in de gaten als walcoördinator/walschipper. 

Tijdens de tocht vanuit jachthaven “De Blocq van Knuffeler” over het IJmeer zag Mirjam op de Mistral een vreemde 
vierkante boei in de verte liggen. Onze nieuwsgierigheid was gewekt, en scherp aan de wind langs de dijk richting 
Pampus kwamen we in de buurt, en zagen we dat sprake was van 
een omgeslagen catamaran, die op zijn kant lag en op de onderste 
legger een zwaaiende opvarende. Zijn maatje lag enkele 
honderden meters verderop in het water. Was tijd voor een MOB-
manoeuvre. Alle zeilen stonden al strak voor het bijliggen. Kwestie 
van de motor aanzetten, en op de motor schuin tegen de wind in 
varen richting de drenkeling. Inmiddels was de drenkeling ook al 
door een ander zeilschip, grote platbodem, ontdekt en lag deze 
langszij voor het ophoog hijsen van de drenkeling. Onze hulp was 
niet meer nodig en de Mistral kon haar tocht vervolgen richting 
Amsterdam. Hadden we toch mooi tussendoor het bijliggen voor een MOB-manoeuvre geoefend. En er was nog 
even tijd over voor een bezoekje aan de jachthaven Twellegea vlak achter de Oranjesluizen aan de 
Nieuwendammerdijk in Amsterdam. http://nauticadam.nl/jachthaven-twellegea/  
 
 
Zondag 9. Amsterdam naar Den Helder. 
Het schippersberaad heeft opgeleverd dat een overtocht naar Engeland er niet inzit. De komende dagen zal de 
wind regelmatig aantrekken tot 5 à 6 Bft met heen veel tegenwind en in de 2e helft van de week draaiend naar oost 
(was toen de voorspelling). De bakens worden verzet. Even wordt vanwege de wind een tocht door het Noord-
Hollandsch kanaal via Alkmaar naar Den Helder overwogen, maar een tocht over de Noordzee langs de kust klonk 
aantrekkelijker. Mirjam had wel al de kaarten van het Noord Hollandschkanaal bij Harri gekocht en cadeau gedaan 
aan de Mistral. https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhollandsch_Kanaal  
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/touristische-vaarroutes-noord-holland  
 
Dus vandaag op de motor naar IJmuiden en dan buitenom met een zuidwesterwind naar Den Helder. Om de 
tegenstroom in het Schulpengat voor te zijn vertrekken we om negen uur. Op de Klazina om 7:00 uur opstaan. We 
nemen de tijd voor een goede voorbereiding van de dag: douchen en een uitgebreide ontbijttafel. Indrukwekkend 
het uitzicht op het IJ. Talloze fraaie gebouwen. Aan onze rechterhand de Adam Tower, het Eye filmmuseum, het 

Omgeslagen catamaran 

https://www.eyefilm.nl/
http://nauticadam.nl/jachthaven-twellegea/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhollandsch_Kanaal
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/touristische-vaarroutes-noord-holland
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Amstel Botel en Marina Amsterdam met zijn zinderende badkamer. En aan de linkerhand het Centraal Station, de 
oude Houthavens (ingang staande mastroute-zuid), het REM-eiland en de vele nieuwe futuristische gebouwen, die 
daar op dit moment verschijnen.  
 

Bij Zaandam vaart de Klazina een stukje het G-Kanaal (ingang 
staande mastroute-noord) op om diesel te tanken. 
Vriendelijke personeel en een literprijs vergelijkbaar met de 
prijzen langs de weg. Aanbevolen!  
Op het Noordzeekanaal worden we regelmatig opgelopen 
door een kustvaarder, die vlak langs ons vaart en meters hoog 
boven ons uittorent. Maar minder deining veroorzaakt dan 
een motorjachtje van 7 meter. Ook hier veel te zien, veel 
bedrijvigheid en vele havens. Maar ook gebouwen, die een 
stukje vergane glorie weergeven.  
http://noordzeekanaal.pnmolenaar.nl/geschiedenis  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzeekanaal  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_van_IJmuiden  
 
De sluizen van IJmuiden kosten ons bijna een uur. Een 
kustvaarder moet eerst geschut worden. Om 13:00 uur 
worden de havenhoofden van IJmuiden gerond en wenden we 
de steven noord richting Den Helder. De wind, een royale 4 
Bft, komt pal van achteren. Op bevallige wijze, op en neer 
deinend en stevig wiegend met de achtersteven, baant Klazina 
zich een weg door de golven. Zoveel bravoure wordt schipper 
Rob toch wat te gortig. Het grootzeil wordt gestreken en de 
tocht wordt alleen op het voorzeil vervolgd. De komende uren 
glijdt het landschap van de Noord-Hollandse kust aan ons voorbij. Eerst met een snelheid van 5 knopen later 
oplopend tot soms 7 knopen. 
 
Zoals door Rob voorspelt  vaartijd (ongeveer 6 uur) leggen we aan in de KMJC jachthaven van Den Helder naast de 

Mistral, die een uur eerder is gearriveerd. 
http://www.kmjc.eu/ Daar hebben ze de 
warme maaltijd al klaar. De bemanning 
van de Klazina wordt uitgenodigd om aan 
te schuiven. Voor het eerst met zijn 
zevenen om de tafel; gezellig ervaringen 
uitwisselen en natafelen. Kijken naar een 
filmpje van de Colin Archer Race en oude 
herinneringen ophalen en filmpjes 
bekijken van eerdere CZT-tochten. 
 
Maandag 10. Den Helder naar Harlingen. 

Het is of buitenom naar Vlieland door het Molengat of via de Texelstroom en Kornwerderzand naar Harlingen. 
Vanwege de behoorlijke deining -wind nog van gisteren- op zee wordt besloten tot het laatste; vertrek om 9.30 
uur. Buitenom door het Molengat onder Texel langs vond de havenmeester met deze golven niet verantwoord, en 
we zouden dan ook eerder moeten vertrekken. http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vaarroute-oudeschild-
vlieland  
 

Marine jachthaven 

Noordzee kanaal 

http://noordzeekanaal.pnmolenaar.nl/geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzeekanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_van_IJmuiden
http://www.kmjc.eu/
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vaarroute-oudeschild-vlieland
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vaarroute-oudeschild-vlieland
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Nog ruim een uurtje profiteren van de stroom door Texelstroom mee. 
Daarna stroom tegen; met een stevige wind in de rug is dat geen 
probleem. Vanaf de ton T23 tot bijna het eind van de Doover Balg is 
het pal voor de wind; het grootzeil wordt gestreken.  
Met stroom tegen wind schommelen we nog behoorlijk heen en weer. 
Niet ideaal om iets warms te maken. Dan maar een tussendoortje van 
Herwin.  
 

 
Op de kaart lijkt het eenvoudig: de ingang naar de 
Boontjes. Maar wanneer je ter plekke niet bekend bent, 
is het met een stevige wind vanachter, 2 knopen stroom 
tegen, zakkend water en een 2 meter stekende kiel best 
even puzzelen en zoeken om goed de Boontjes in te 
varen. Het lukt. Daarna zeilen halve wind naar Harlingen. 
Om 17:10 uur meren we af in de Noorderhaven achter 
de Mistral. De enige getijden jachthaven in Nederland 
zonder drijfsteiger met koudgezette stalen wanden, 
waar de fenders precies in verdwijnen. En -zonder 
maatregelen- het schip tegen de stalen wand ligt te 
rijden. Maar wel een haven omringd door mooie oude 
gevels. Gelukkig ligt op de kade een stapel planken 
wrijfhout, die je tussen de fenders en de stalenwand kunt 
opgehangen. 
 https://dehavengids.nl/index.php/overzicht-
havens/waddenzee/254-harlingen/42-harlingen-w-s-c-
de-leeuwenbrug  
 
’s Avonds een wandeling door Harlingen. Een prachtig 

stadje. Net op het moment, dat we van plan zijn de kooi in te duiken, komen Mirjam en JanWillem nog even 
aanwaaien. Dan wordt het toch weer gezellig. Het is over 24:00 uur als ze de Klazina verlaten.  
 
Dinsdag 11. Harlingen/Franeker.  
De heftigste dag deze week. Windkracht 6 Bft. (uitschieters 
naar 7) en af en toe een bui. Om 9:30 uur gaat de “schuif” 
bij de Sasbrug dicht en liggen we tot 13:30 uur veilig 
opgesloten. Besloten wordt vandaag niet te varen, een 
bezoek te brengen aan het Planetarium in Franeker en de 
bouw van een replica van de Willem Barentsz te 
bezichtigen. 
 
Net voordat we per trein naar Franeker afreizen verschijnt 
Marijke. Helemaal uit Lelystad om ons een dagje te 
vergezellen en te provianderen met taart. Marijke, je bent 
een topper! Deze keer wordt ook de bemanning van de 
Klazina rijkelijk bedeeld. 
 
Aan de gebouwen van vroeger is te zien, dat Franeker een rijk verleden heeft. Alleen al het stadshuis, waar we 
door een vriendelijke voorbijgangers op de foto worden gezet.  
  

tussendoortje 

Station Harlingen 

Boontjes 

https://dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/waddenzee/254-harlingen/42-harlingen-w-s-c-de-leeuwenbrug
https://dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/waddenzee/254-harlingen/42-harlingen-w-s-c-de-leeuwenbrug
https://dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/waddenzee/254-harlingen/42-harlingen-w-s-c-de-leeuwenbrug
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Indrukwekkend het planetarium. Voor zijn soort behoorlijk van omvang en nog steeds werkend. Ingenieus van Eise 
Eisinga, omdat zonder elektronische en digitale hulpmiddelen na te bouwen. Gewoon tegen het plafond van je 
kamer. Daar hoef ik thuis niet mee te komen. https://www.planetarium-friesland.nl/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Eise_Eisinga_Planetarium  
 

       
 
Na afloop samen lunchen bij bakkerij van der Kloet. https://vanderkloet.echtebakker.nl/  

 
Gezellig samen tafelen en 
verhalen uitwisselen.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terug in Harlingen bezichtigen we de werf van de 
Willem Barentsz. Het schip wordt gebouwd door 
vrijwilligers, geheel met de materialen en volgens de 
bouwwijze van vroeger.  Jaren van voorbereiding 
gingen eraan vooraf; er werd nog volop getimmerd; 
de te waterlating wordt verwacht in het najaar 2018.  
 
Daarna maakt het schip een reis naar Nova Zembla. 
Hopelijk komt het schip dit keer ook weer terug. 
http://debarentsz.nl/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz 
  

replica Willem Barentsz 

planetarium 

https://www.planetarium-friesland.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Eise_Eisinga_Planetarium
https://vanderkloet.echtebakker.nl/
http://debarentsz.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz
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Na de bezichtiging nog een lesje 
zeevaartkunde uit de 16e eeuwse school  
 
 
 
’s Avonds zijn  we allen aan boord van de 
Mistral. Onder het genot van koffie met 
taart en daarna wat spiritueels komt 
JanWillem met een soort zeilerstriviant op 
tafel. De vragen zijn zeer gevarieerd. Van 
kustnavigatie tot veel gebruikte zeiltermen 
in het dagelijks leven. Goed om op gezellige 

manier je vaarbewijskennis weer eens op te halen. 
 
1. Wanneer zie je de top van de vuurtoren eerder? Bij hoog of bij laag water? Deze vraag levert veel discussie op. 

We zijn het er niet over eens met elkaar 
2. Wat is een achterzeiler? 
3. Welke lichten toont een beperkt manoeuvreerbaar schip? 

(Zie voor de antwoorden aan het einde van het verslag). 
 
Woensdag 12. Harlingen naar Texel (Oudeschild). 
Om 8:00 uur gaat de wekker. Rob gaat eerst warme broodjes kopen bij de echte bakker om de hoek. We genieten 
uitgebreid van het ontbijt, inclusief eitje, worst, jus d’orange, koffie/thee en allerlei soorten beleg. Om 9.55 uur 
wordt de brug bediend. Bestemming is Oudeschild (Texel). Er staat een rustig windje NW. Exact 9:45 uur liggen we 
met draaiende motor voor de brug. Na het passeren van de brug hijsen we de zeilen in de royale havenkom.  
Met halve wind richting Kornwerderzand (nog stroom tegen) en daarna richting Texel met de stroom mee. Bijna 
alles is bezeilbaar; slechts een enkele slag is nodig. Na dagen met ruime of voor de wind heen en weer te zijn 
geslingerd is het heerlijk om strak aan de wind te varen. Een rustig zeildagje. Zelfs de uitgang van de Boontjes 
vinden we moeiteloos, zonder ook maar één blik op de kaart te werpen. Onderweg luisteren en genieten van Rob 
zijn interessante verhalen over de vele buitenlandse landen, waar hij heeft gewoond en gewerkt. 
 
Om 16:10 uur meren we af aan de steiger in Oudeschild. Mooie haven en prachtige gebouwen. Alleen is er 
kennelijk bezuinigd op de vingersteigers. Ze reiken amper tot halverwege het schip en je duikt meteen 40 cm naar 
beneden, als je erop stapt. De Mistral is een uur eerder aangekomen. De schipper en zijn vrouw zijn druk bezig 
schoonschip te maken. De overige bemanning is per fiets naar Den Burg. 
https://www.waddenhaventexel.nl/  

   

Oudeschild 

https://www.waddenhaventexel.nl/
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Dat het aanleggen aan een vingersteiger niet zonder risico is, bleek later. Bij het aanleggen stond een vrouw 
wiebelend op de vingersteiger hangend aan de reling, terwijl het jacht langzaam weg dreef. Hangend aan de reling 
met haar laarzen in het water hield zij het niet lang vol, en liet zich uiteindelijk in het water vallen, terwijl haar man, 
de schipper, een nieuwe poging deed om aan te leggen. Wat uiteindelijk lukte met hulp van enkele toegesnelde 
omstanders. Het reddingsvest van de ongelukkig vrouw blies zich op met witte rook, maar bleef ook half leeg. Het 
lukte haar verderop bij een trapje om druipend van het zoute water op de steiger te komen. Haar reddingsvest was 
maar voor 50% opgeblazen en liep al weer leeg. Nader onderzoek door JanWillem wees uit, dat het gaspatroon niet 
goed vastzat, waardoor bij het opblazen de meeste CO2-gas ontsnapte (vandaar de witte rook). Waarschijnlijk is na 
een reguliere controle het gaspatroon niet goed is vastgedraaid. Extra aandachtspunt bij een check: zit het 
gaspatroon goed vast. 
 
Herwin heeft het druk. Vanavond komt de complete crew van de Mistral eten. Een overheerlijke spaghetti maaltijd 
met een saus van vlees, tomaten, sjalotten en nog veel meer ingrediënten rijkelijk bestrooid met Parmezaanse 
kaas. Na het eten nog even een wandeling door Oudeschild. Als ik aan boord kom is het al donker; snel kruip ik in 
mijn kooi en slaap 8 uur achter elkaar! 
 
Donderdag 13. Texel naar IJmuiden.  
Aan de ontbijttafel wisselen serieuze en onzin gesprekken elkaar af. Bijvoorbeeld: hoe zou de Klazina sneller 
kunnen dan de Mistral? Herwin merkt op “dat lukt je nooit; dan moeten ze al  een lijn in de schroef krijgen”.  
 
Vertrek om 10:00 uur met bestemming IJmuiden. Een matig windje met tot Den Helder stroom tegen. Dan maar op 
de motor. Gezellig vlak naast elkaar opvaren. Opeens ziet de bemanning van de Klazina een plat op het water 
drijvende vissersboei, vlak voor de steven van de Mistral. Te laat. De afstand tot de Mistral wordt groter; we lopen 
uit!  
 

De schroef van de Mistral draait gelukkig nog. Maar een voortdurend 
tikken tegen de onderkant van het schip hoort niet fijn. Vooruit, achteruit, 
weer vooruit. Af en toe komt wat plastic na boven drijven, maar het 
tikken houdt niet op. We kunnen aan Den Helder Rescue vragen voor een 
duiker. Maar ja, grote 
kans dat die aan het 
eind van de dag pas 
langs komt. Dan toch 
maar eerst zelf een 
kijkje nemen. Na drie 
duiken lukt het om 
de troep los te 
krijgen van de 
schroef en naar 
boven te halen. Van 
de boei en helaas ook 
niet van het andere 
uiteinde van de lijn -

het net met verse zeebanket- geen spoor meer te bekennen. 
Als dank een heuse warme douche buiten op het zwemplateau 
van de Mistral. Door de stroming en het koude water kostte 
het moeite om weer aan boord te komen. Maar wel veilig, 
dankzij het harnas en de lijn, die zorgde voor verbinding met 
de boot. Tip: zorg altijd bij dit soort situatie dat de 
zwemmer/duiker met een drijvende lijn vast aan de boot zit.  
  

Troep uit de schroef 
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De schroef van de Mistral loopt weer als een tierelier. Daarna snel opstomen naar de Helsdeur, waar de zeilen 
worden gehesen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Marsdiep_(zeegat)   
 
We krijgen een koninklijke escorte van twee Nederlandse marine schepen. Ze houden ons nauwlettend in de gaten  
….. en wij natuurlijk hen. Langzaam verdwijnt den Helder uit zicht. Als dank brengen we de vlaggengroet, die helaas 
door Zr.Ms. Karel Doorman (met ruim 200 meter het grootste Nederlandse marineschip) en Zr.Ms. Johan de Witt 
niet wordt beantwoord. https://marineschepen.nl/schepen/jss.html  
https://marineschepen.nl/schepen/johandewitt.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zr.Ms. Johan de Witt voer uit voor een schietoefening vlak voor de kust vanwege een familiedag. Later hebben we 
gehoord, dat de schietoefening niet doorging wegens de aanwezigheid van enkele “burgerjachtjes”, die 
onvoldoende afstand hielden, ondanks diverse oproepen via de marifoon. 
 
 
Een aantal korte en heel lange slagen richting IJmuiden. Eerst nog 4 knopen later afzakkend naar 3. Nadat wat te 
hebben gepraat duikt 
Rob in “400 jaar Willem 
Barentsz”, Henk duikt in 
“De wereld is rond” en 
Herwin neemt het roer. 
Om ongeveer 18:00 uur 
IJmuiden op 4 mijl 
afstand. De snelheid zakt 
behoorlijk terug; het 
laatste stukje op de 
motor. Om 19:30 uur 
meren we af in Marina 
IJmuiden. Te laat om 
inkopen te doen. Deze 
keer een sobere maaltijd 
van bruine bonen met 
rijst en twee 
hamburgers. Om 22:00 
uur in de kooi. Het spelletje rummikub houden we nog te goed. https://www.marinaseaport.nl/nl/  
 
 
  

Zr.Ms. Karel Doorman 

Marina IJmuiden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marsdiep_(zeegat)
https://marineschepen.nl/schepen/jss.html
https://marineschepen.nl/schepen/johandewitt.html
https://www.marinaseaport.nl/nl/
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Vrijdag 14. IJmuiden naar Hoorn.  
Bestemming Hoorn, vroeger de meest 
welvarende stad van West-Friesland. Vertrek 
om 9:00 uur. Eerst op de motor via het 
Noordzeekanaal naar de Oranje sluizen. Op het 
IJ-meer staat een zacht windje. Het lijkt erop 
dat we een dagje voor Pampus komen te 
liggen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepskameel  
 
 
Echter de wind trekt aan naar 4 Bft uit het 
noordwesten. En het wordt een fantastisch 
zeildag met uitslagen van het “log” naar 7 
knopen.  
 

 
Zelfs de Klazina, een op en top zeewaardig schip, waarvoor zo’n 
rustige golfslag een eitje is, voelt zich in haar element. Bij het 
“Paard van Marken” komt een jacht ons frontaal tegemoet, wijkt 
op het laatste moment uit en begint een aantal rondjes te 
draaien. Eerbetoon van de Mistral aan de Klazina.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om 17:05 varen we de oude 
haven van Hoorn binnen. Een 
zeer geliefde ligplaats. Zelfs in 
deze tijd van het jaar drie á 
vier rijen dik. 
 
 
 
Voor mij zit de reis erop. Op de 
kade stap ik af. De anderen 
gaan nog twee dagen door. 
Met Google Maps (landrotten-
navigatie) laveer ik naar het 
busstation, vergezeld van 
Herwin en Rob, die mijn 
bagage dragen.  
 
 
 
 
   

Paard van Marken in zicht 
 

Pampus naar de horizon 

Waterpoort Hoorn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepskameel
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Zaterdag 15. Hoorn 
naar Medemblik 
’s Ochtends voeren 
beide schepen via 
Enkhuizen, 
Krabbergatssluis, 
naar Medemblik. 
Was een mooie 
zeildag met voor de 
Mistral een lange 
slag aan de wind van 
Enkhuizen onder De 
Kreupel door richting 
de oude Zeug 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreupel . Genoeg tijd voor een omweg. Klazina lag al in Oosterhaven van 
Medemblik aan de zuidoostkade. Voor de Mistral was nog een plekje vrij vlakbij het ponton met de sanitaire 
voorziening en KNRM en kwam later de Klazina langszij liggen. ’s Avonds heerlijk gegeten in de d'Artiest 
https://www.deartiest.nl/  en keken we met een goed gevoel terug op een geslaagde Noordzeetocht. 
 
 
 
Zondag 16. Medemblik naar de thuishavens 
De laatste dag.  Schipper Rob brengt zijn schip 
behouden naar de Ketelhaven. Schipper Jan 
Willem naar Lemmer. a een bezoek aan de 
Willem BareTerugvaart naar de thuishavens.  
Het slot van een prachtige week met uitstekend 
zeilweer. En een week van (nader) kennismaken 
met zes fijne en hartelijke CZT-ers. Bedankt, in 
het bijzonder de schippers. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreupel
https://www.deartiest.nl/
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Antwoorden zeiltriviant vragen. 
1. Bij laag water 
2. Iemand, die te laat komten achterblijft. 
3. Rood-wit-rood 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


